
Ênie system ten zapewnia niespoty-

kane na polskim rynku w∏aÊciwoÊci

t∏umiàce, zapewniajàc jednoczeÊnie

komfort akustyczny w budynku.

Dodatkowo wewn´trzna g∏adka

Êcianka uniemo˝liwia osadzanie si´

kurzu w instalacji. System rur Rau-

piano plus jest szybki i prosty

w monta˝u. Rury o standardowej

Êrednicy DN 50 uk∏adane sà w bruz-

dach 80 x 80 mm. OczywiÊcie mo˝-

na równie˝ wykorzystaç do tego ce-

lu istniejàce piony instalacyjne. In-

stalacje w piwnicach i pomieszcze-

niach gospodarczych mogà byç uk∏a-

dane po Êcianie z zastosowaniem

natynkowej puszki ssàcej. W czasie

monta˝u rur i kszta∏tek nale˝y

zwróciç uwag´ by kielichy zwrócone

by∏y zgodnie z kierunkiem przep∏y-

wu. Nale˝y równie˝ zwróciç uwag´

na poprawne zamontowanie odejÊç

instalacji by w przy∏àczach nie na-

st´powa∏o osadzanie kurzu.

● Centralna jednostka ssàca Vacuc-

lean.

Centralnà jednostk´ ssàcà Vacuc-

lean instaluje si´ przewa˝nie w po-

mieszczeniu gospodarczym lub piw-

nicy. WielkoÊç jednostki ssàcej do-

bierana jest w zale˝noÊci od wielko-

Êci instalacji. W systemie Rehau do-

starczane sà trzy typu centralnych

odkurzaczy 2000/ 3000/ 4000 poleca-

ne do instalacji o ró˝nej d∏ugoÊci

i iloÊci gniazd ssàcych. 

● Osprz´t uzupe∏niajàcy.

Na system centralnego odkurza-

nia Vacuclean sk∏ada si´ równie˝ bo-

gaty asortyment osprz´tu uzupe∏-

niajàcego m.in: szczotki, w´˝e odku-

rzacza, zbiorniki do zanieczyszczeƒ

grubych etc.

Projektowanie

Celem projektowania jest zreali-

zowanie mo˝liwie krótkiego i pro-

stego uk∏adu przewodów ssàcych.

To samo dotyczy równie˝ przewo-

dów wywiewnych. Gniazda ssàce

nale˝y tak umiejscowiç w budynku,

by mo˝liwe by∏o dotarcie w´˝em

ssàcym do wszystkich odkurzanych

powierzchni. Nast´pnie okreÊla si´

miejsce monta˝u centralnego odku-

rzacza, a potem prowadzi si´ sieç

przewodów. OczywiÊcie przy pro-

jektowaniu tego typu instalacji na-

le˝y zwróciç uwag´ na wiele innych

parametrów jak przeznaczenie bu-

dynku, podzia∏ na strefy, mo˝liwoÊç

póêniejszej modernizacji.

Wszystkie elementy systemu po-

siadajà odpowiednie dopuszczenia

krajowe i zagraniczne, spe∏niajàce

jednoczeÊnie najwy˝sze europejskie

standardy.

System centralnego odkurzania

Vacuclean to innowacyjny produkt,

dajàcy mo˝liwoÊç spe∏nienia ró˝no-

rodnych wymagaƒ klientów i tren-

dów rynku instalacyjnego.
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